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Za svoj rad i rad odjela kojim rukovode, rukovoditelji
odjela neposredno odgovaraju glavnom tužitelju.
Članak 11.
U članku 35. riječi "rukovoditelje odsjeka" zamjenjuju se
riječima "šefove odsjeka".
Članak 12.
U članku 36. stavku (1) točki c) iza riječi "odsjecima"
dodaju se riječi "odnosno, timovima".
Članak 13.
U članku 47. stavku (1) točki a) prije posljednje alineje
dodaje se nova alineja koja glasi:
Ostvaruje kontakte sa Međunarodnim rezidualnim
mehanizmom za kaznene sudove u pogledu pitanja
vezanih za predmete ratnih zločina i druga pitanja
vezana za vođenje kaznenog postupka uz suglasnost
glavnog tužitelja;
Članak 14.
U članku 49. stavku (1) točki a) briše se šesta alineja.
Članak 15.
U članku 49. stavcima f) i h), članku 51. stavku e), članku
51b. stavku b), članku 60. stavak d), članku 69. stavcima c) i d)
i članku 71. stavcima b) i c) brišu se riječi "viši".
Članak 16.
(1) U članku 54. dodaje se novi stavak b) koji glasi:
b) Stručni savjetnik za primjenu propisa o zaštiti
osobnih i tajnih podataka
Obavlja sljedeće poslove:
Prati propise o zaštiti osobnih podataka i zaštiti
i tajnosti podataka;
Stara se o primjeni propisa o zaštiti osobnih i
tajnih podataka;
Prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim
podatcima;
Vrši nadzor nad primjenom propisa iz ove
oblasti;
Sudjeluje u izradi propisa iz ove oblasti;
Obavlja normativnopravne poslove koji se
odnose na zakone o zaštiti osobnih i tajnih
podataka;
Priprema upute za postupanje sa tajnim
podatcima
druge
države,
odnosno
međunarodne ili regionalne organizacije;
Priprema prijedloge propisa potrebnih za
provedbu zakona;
Priprema mišljenja o usuglašenosti općih akata
o određivanju, zaštiti i pristupu osobnim i
tajnim podatcima sa zakonima;
Predlaže postupke za djelotvorniju zaštitu
osobnih i tajnih podataka;
Izrađuje prijedloge programa o edukaciji o
pitanju zaštite osobnih podataka i sigurnosti
tajnih podataka;
Obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih
podataka te razmjene podataka sa državnim
sigurnosnim
tijelima
i
međunarodnim
organizacijama;
Obavlja i druge poslove na zahtjev glavnog
tužitelja.
Uvjeti za obavljanje poslova: visoka stručna sprema,
prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje
diplomirani pravnik četvorogodišnjim studijem na
pravnom fakultetu ili po sustavu obrazovanja prema
Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij
na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS;

Petak, 2. 7. 2021.

položen pravosudni ispit; najmanje 3 (tri) godine
radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog
jezika; poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1 (jedan)
(2) Dosadašnji stavak b) članka 54. postaje stavak c).
Članak 17.
(1) U članku 67. stavku d) riječi "škola za knjigovesce ili
druga srednja škola srodnog smjera" brišu se.
(2) U članku 67. stavku f) riječi "završena osmogodišnja
škola" zamjenjuju se riječima "završena osnovna škola".
Članak 18.
U članku 71. stavcima d), e), f) i g) uvjeti za obavljanje
poslova se mijenjaju i glase:
Uvjeti za obavljanje poslova: srednja stručna sprema IV.
stupnja ili gimnazija, najmanje 1 (jedna) godina radnog
iskustva nakon stjecanja školske spreme na istim ili sličnim
poslovima i položen stručni upravni ispit.
Članak 19.
Dosadašnji članci 33. do 37. postaju članci 32. do 36., a
dosadašnji članci 38. do 77. postaju članci 37. do 75.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Glavni tužitelj
Broj A-241/21
Tužiteljstva/Tužilaštva BiH
22. travnja 2021. godine
Gordana Tadić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 14. Закона о Тужилаштву Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 49/09 Пречишћени текст, 97/09), члана 3. став 1. Правилника о
унутрашњој
организацији
Тужилаштва
Босне
и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 36/13, 16/14,
56/15, 66/19), главни тужилац Тужилаштва Босне и
Херцеговине уз одобрење Колегија тужилаца од
22.04.2021. године, и Високог судског и тужилачког савјета
Босне и Херцеговине број 06-09-5-765-4/2021 од
23.06.2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУЖИЛАШТВА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У
Правилнику
о
унутрашњој
организацији
Тужилаштва Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 36/13, 16/14, 56/15, 66/19), у члану 6. став (1)
брише се тачка ц), док се члан 6. став (1) мијења и гласи:
Тужилаштво Босне и Херцеговине има сљедеће
организационе јединице:
1. Тужилачке одјеле:
a) Посебни одјел за ратне злочине који се
састоји од шест тимова формираних по
регионалном принципу, распоређених у три
одсјека:
Одсјек I (Тим 4 и Тим 5);
Одсјек II (Тим 1 и Тим 2); и
Одсјек III (Тим 3 и Тим 6).
b) Посебни одјел за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију који се
састоји од шест одсјека:
Одсјек за организовани криминал;
Одсјек за привредни криминал;
Одсјек за корупцију;
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Одсјек за тероризам;
Одсјек за кријумчарење људи и
трговину људима; и
Одсјек за међународну правну помоћ и
остала кривична дјела из надлежности
Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
Члан 7.
(Шема организационе структуре Тужилаштва)
Унутрашња организација Тужилаштва приказана је
сљедећом шемом:

Члан 3.
У члану 8. став (1) мијења се тачка о) која гласи:
o) Даје изјаву да неће предузимати кривично
гоњење према свједоку, односно одлучује о
ускраћивању давања изјаве да неће предузимати
кривично гоњење према свједоку, доноси
рјешење о имунитету свједока, односно рјешење
о ускраћивању имунитета свједока, у складу са
Законом о кривичном поступку Босне и
Херцеговине;
(2) У члану 8. став (1) иза тачке аа) додаје се нова тачка
бб) која гласи:
бб) Доноси рјешења о року за окончање истраге,
рјешења по притужбама осумњиченог и
оштећеног због трајања поступка и налаже
доношење мјера за окончање истраге, у складу са
Законом о кривичном поступку Босне и
Херцеговине.
Члан 4.
Члан 29. мијења се и гласи:
Члан 29.
(Структура одјела)
Тужилаштво Босне и Херцеговине има два тужилачка
одјела и то:
a) Посебни одјел за ратне злочине; и
b) Посебни одјел за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију.
Члан 5.
Члан 30. мијења се и гласи:
Члан 30.
(Посебни одјел за ратне злочине)
(1) Посебни одјел за ратне злочине бави се
процесуирањем починилаца кривичних дјела против
човјечности и вриједности заштићених међународним
(1)
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правом из главе XVII Кривичног закона Босне и
Херцеговине и у организационом смислу свој рад
остварује кроз функционисање тужилачких тимова
који су установљени према географско-регионалној
структури Босне и Херцеговине.
(2) Посебним одјелом за ратне злочине руководе два
замјеника главног тужиоца.
(3) Посебни одјел за ратне злочине има шест тимова
формираних по регионалном принципу, распоређених
у три одсјека:
Одсјек I (Тим 4 и Тим 5);
Одсјек II (Тим 1 и Тим 2); и
Одсјек III (Тим 3 и Тим 6).
(4) Тимови формирани по регионалном принципу су:
Тим 1 - Сјеверозападна Босна и дио Посавине;
Тим 2 - Средња Босна;
Тим 3 - Источна Босна (долина Дрине) и дио
Посавине;
Тим 4 - Сарајево и источна Босна укључујући и
Фочу;
Тим 5 - Западна Херцеговина и долина Неретве;
и
Тим 6 - Сребреница.
(5) Одсјецима руководе шефови одсјека.
Члан 6.
Члан 31. мијења се и гласи:
Члан 31.
(Посебни одјел за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију)
(1) Посебни одјел за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију бави се процесуирањем
починилаца
кривичних
дјела
организованог
криминала, привредног криминала, корупције,
тероризма, кријумчарења људи, трговине људима,
осталих кривичних дјела из надлежности Тужилаштва
Босне и Херцеговине и пружањем међународне
правне помоћи у складу са законом.
(2) Посебним одјелом за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију руководе два
замјеника главног тужиоца.
(3) Посебни одјел за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију има шест одсјека, и то:
Одсјек за организовани криминал;
Одсјек за привредни криминал;
Одсјек за корупцију;
Одсјек за тероризам;
Одсјек за кријумчарење људи и трговину
људима; и
Одсјек за међународну правну помоћ и остала
кривична дјела из надлежности Тужилаштва
Босне и Херцеговине.
(4) Одсјецима руководе шефови одсјека.
Члан 7.
(1) У члану 31а. став д) и члану 65. став ц) услови за
обављање послова се мијењају и гласе:
Услови за обављање послова: средња стручна спрема
или гимназија, познавање рада на компјутеру, познавање
дактилографије, 1 (једна) година радног искуства и
положен стручни управни испит.
Члан 8.
Члан 32. брише се.
Члан 9.
У члану 33. став (1) мијења се и гласи:
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Тужилачки одјел чине руководиоци одјела, шефови
одсјека и одређени број тужилаца.
Члан 10.
Члан 34. мијења се и гласи:
(1) Руководиоце одјела писменом одлуком именује
главни тужилац из реда замјеника главног тужиоца.
(2) Одлука о именовању руководилаца одјела треба да
садржи обим послова руководиоца одјела из оквира
права и обавеза прописаних чланом 36. овог
Правилника.
(3) Руководиоци одјела истовремено обављају дужност
шефа једног одсјека унутар тужилачког одјела којим
руководе.
(4) За свој рад и рад одјела којим руководе, руководиоци
одјела непосредно одговарају главном тужиоцу.
Члан 11.
У члану 35. ријечи "руководиоце одсјека" замјењују се
ријечима "шефове одсјека".
Члан 12.
У члану 36. ставу (1) тачки ц) иза ријечи "одсјецима"
додају се ријечи "односно, тимовима".
Члан 13.
У члану 47. ставу (1) тачки а) прије посљедње алинеје
додаје се нова алинеја која гласи:
Остварује
контакте
са
Међународним
резидуалним механизмом за кривичне судове у
погледу питања везаних за предмете ратних
злочина и друга питања везана за вођење
кривичног поступка уз сагласност главног
тужиоца;
Члан 14.
У члану 49. ставу (1) тачки а) брише се шеста алинеја.
Члан 15.
У члану 49. ставовима ф) и х), члану 51. ставу е),
члану 51б. ставу б), члану 60. став д), члану 69. ставовима
ц) и д) и члану 71. ставовима б) и ц) бришу се ријечи
"виши".
Члан 16.
(1) У члану 54. додаје се нови став б) који гласи:
б) Стручни савјетник за примјену прописа о
заштити личних и тајних података
Обавља сљедеће послове:
Прати прописе о заштити личних података
и заштити и тајности података;
Стара се о примјени прописа о заштити
личних и тајних података;
Прати стандарде за заштиту и руковање
тајним подацима;
Врши надзор над примјеном прописа из ове
области;
Учествује у изради прописа из ове области;
Обавља нормативноправне послове који се
односе на законе о заштити личних и тајних
података;
Припрема упутства за поступање са тајним
подацима
друге
државе,
односно
међународне или регионалне организације;
Припрема приједлоге прописа потребних за
провођење закона;
Припрема мишљења о усаглашености
општих аката о одређивању, заштити и
приступу личним и тајним подацима са
законима;
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Предлаже поступке за дјелотворнију
заштиту личних и тајних података;
Израђује приједлоге програма о едукацији о
питању заштите личних података и
безбједности тајних података;
Обавља послове пријема и достављања
тајних података те размјене података са
државним безбједносним органима и
међународним организацијама;
Обавља и друге послове на захтјев главног
тужиоца.
Услови за обављање послова: висока стручна
спрема, прије реформе високог образовања
стечено
звање
дипломирани
правник
четворогодишњим
студијем
на
правном
факултету или по систему образовања према
Болоњском процесу завршен четворогодишњи
студиј на правном факултету и стечено најмање
240 ECTS; положен правосудни испит; најмање 3
(три) године радног искуства у струци;
познавање енглеског језика; познавање рада на
компјутеру.
Број извршилаца: 1 (један)
(2) Досадашњи став б) члана 54. постаје став ц).
Члан 17.
(1) У члану 67. ставу д) ријечи "школа за књиговесце или
друга средња школа сродног смјера" бришу се.
(2) У члану 67. ставу ф) ријечи "завршена осмогодишња
школа" замјењују се ријечима "завршена основна
школа".
Члан 18.
У члану 71. ставовима д), е), ф) и г) услови за
обављање послова се мијењају и гласе:
Услови за обављање послова: средња стручна спрема
IV степена или гимназија, најмање 1 (једна) година радног
искуства након стицања школске спреме на истим или
сличним пословима и положен стручни управни испит.
Члан 19.
Досадашњи чланови 33. до 37. постају чланови 32. до
36., а досадашњи чланови 38. до 77. постају чланови 37. до
75.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Главни тужилац
Број А-241/21
Тужилаштва/Тужитељства БиХ
22. априла 2021. године
Гордана Тадић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 14. Zakona o Tužilaštvu Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09 - prečišćeni
tekst, 97/09), člana 3. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 36/13, 16/14, 56/15, 66/19), glavni tužilac Tužilaštva
Bosne i Hercegovine uz odobrenje Kolegija tužilaca od
22.04.2021. godine, i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine broj 06-09-5-765-4/2021 od 23.06.2021.
godine, donosi

